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ที ่ 013/2565 

  วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ ์ 2565 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) ขอน าสง่การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ของผล
ประกอบการปี 2564 ของบรษัิท ตามที่ปรากฏในแนบทา้ยหนงัสอืฉบบันี ้

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

            นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ 
                   (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
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บรษัิทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2564 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564 โดยบรษัิทสามารถท าก าไร
ในสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ไดเ้ป็นจ านวน 1,579 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 หรอื 107 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมาซึง่
ท าก าไรในสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ได ้1,472 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของก าไรเกิดจากยอดขายที่สงูขึน้จากความตอ้งการ
เพาะปลกูของเกษตรกรและความตอ้งการในการส ารองสนิคา้ของลกูคา้ตามราคาปุ๋ ยทั่วโลกที่อยูใ่นช่วงขาขึน้ 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผูน้  าเขา้ ผลิต และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีหลากหลายสตูรเป็นธุรกิจหลกั บริษัทยงัมีบริษัทย่อย
อีก 3 บรษัิท คือ 1) บรษัิท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร ์จ ากดั ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหนา่ยปุ๋ ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร ์2) 
บรษัิท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหนา่ยสารเคมีปอ้งกนัก าจดัวชัพืช เชือ้รา และศตัรูพืชที่ใชใ้น
การเกษตร และ 3) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากัด ประกอบธุรกิจคลงัเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อใหเ้ช่าเก็บวตัถุดิบ
เคมีภณัฑเ์หลว ที่ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรมทั่วไป ผลประกอบการของบรษัิทจะถกูวิเคราะหใ์นสว่นธุรกิจหลกัและธุรกิจอืน่ๆ   
 

 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี) 
 

ปริมาณน า้ฝนสะสมที่มากขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมาและมากกวา่คา่เฉลี่ยสง่ผลใหก้ารเพาะปลกูคกึคกัตลอดปี 
2564 ยิ่งไปกว่านัน้ความตอ้งการผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มขึน้จากการค่อยๆฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจต่างประเทศท าใหร้าคา
พืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ขา้วโพดเลีย้งสัตว ์ออ้ย ปาลม์น า้มนั และยางพารามีราคาสงูขึน้ซึ่งกระตุน้
ความตอ้งการเพาะปลกูของเกษตรกรขึน้ไปอีก อยา่งไรก็ดีกิจกรรมเพาะปลกูที่มีมากขึน้ของเกษตรกรไมใ่ช่ปัจจยัเดียวที่ท า
ใหก้ารใชปุ้๋ ยเพิ่มขึน้แต่ความตัง้ใจของลกูคา้ที่ตอ้งการส ารองสินคา้ในช่วงที่ราคาปุ๋ ยทั่วโลกอยู่ ในช่วงขาขึน้ยงัเป็นอีกหนึง่
ปัจจยัสง่ผลใหค้วามตอ้งการปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา  

   
เพื่อจัดการสถานการณร์าคาวตัถุดิบ บริษัทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการปรบักระบวนการผลิต

รวมถึงแคมเปญการขายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของราคาในช่วงเวลานัน้ๆ ขณะเดียวกนักิจกรรมบนช่องทาง
ออนไลนแ์ละกิจกรรมที่ไม่ไดจ้ดัในเชิงกายภาพ เช่น การโฆษณาบนแผ่นป้ายรวมถึงการเป็นสปอนเซอรใ์นรายการต่างๆ 
กลายเป็นสองช่องทางหลกัเพื่อเพิ่มการรบัรูใ้นแบรนดใ์นช่วงที่กิจกรรมในพืน้ที่ถกูจ ากดัเพื่อระงบัการแพรร่ะบาดของไวรสั
โควิด 19      
  

ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมธุรกจิ 
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 ธุรกิจอื่นๆ  
 

สดัส่วนรายไดจ้ากการขายและบริการของทัง้สองธุรกิจย่อยไม่มีนยัส าคญัต่อบริษัท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 4 ของ

รายไดร้วมทัง้หมดในปี 2564 

 

รายไดจ้ากการขายและบริการของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 42 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา

เพราะความตอ้งการเพาะปลกูของเกษตกรท่ีสงูขึน้อนัเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มทางเกษตรกรรมที่เป็นบวก  
 

รายไดจ้ากการบรกิารของบรษัิท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ ากดั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมาเนื่องจากมีปรมิาณ

เช่าคลงัเก็บสารเคมีมากขึน้ 
 
นโยบายและกลยุทธ ์

 

บรษัิทยดึมั่นในกลยทุธห์ลกั คือ 1) ยกระดบัความสามารถในการผลติอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสง่มอบปุ๋ ยที่มีคณุภาพ
ใหก้ับเกษตรกรและใหพ้วกเขาไดผ้ลผลิตที่ดี 2) ใหก้ารบริการที่ดีที่สุด เช่น ใหค้วามรูเ้ชิงวิชาการเพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจ
เก่ียวกบัปุ๋ ยป้ันเม็ดมากขึน้ และ 3) ควบคมุการผลติและการจดัซือ้เพื่อรกัษาสนิคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นปรมิาณที่เหมาะสมและ
สรา้งผลประกอบการที่ดีที่สดุ นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาอย่างยั่งยืนโดยด าเนินธุรกิจดว้ยการ
ค านงึถึง สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์ร   

 

ทา้ยที่สดุ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะน าเทคโนโลยีมาใชส้  าหรบัพฒันาความสามารถในการผลิตเพื่อสรา้งผลิตภณัฑท์ี่
แตกตา่งซึง่ช่วยยกระดบัผลผลติและคณุภาพชิวิตของเกษตรกร 
 

นโยบายทางบัญชี 
 

บริษัทใชก้ารปิดงบการเงินรอบบญัชีโดยนบัตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทกุปีเป็นปีบญัชีปฎิทิน และ
การน าเสนองบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยมีนโยบายทางบญัชีที่ส  าคญัคือ มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเมื่อมีการโอนอ านาจการควบคมุสินคา้ใหก้บัลกูคา้เสรจ็
สิน้แลว้ สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แตม่ลูค่าใดจะต ่ากวา่ ในสว่นราคาทนุค านวนโดย
วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัยกเวน้บริษัทย่อยแหง่หนึง่ คือ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ซึ่งราคาทนุค านวณโดยใชว้ิธีเขา้
ก่อน-ออกก่อน 
 
  



 

 โรงงาน 1 : 284, 284/1 หมู ่1 ถ.สุขสวสัดิ ์ต. ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  Tel : (02) 462 5904, (02) 463 3715-20  Fax : (02) 816 1276

โรงงาน 2 : 50 หมู ่5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260  Tel : (035) 259 331-39  Fax : (035) 259 341-42 

 
 
 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน  
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกบังบการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 
2. รายได้จากการขายและบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เปลีย่นแปลง

2563 2564 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 9,434 12,087 28

ตน้ทนุขายและบรกิาร (6,997) (9,640) 38

ก าไรข ัน้ตน้ 2,437 2,447 0

รายไดจ้ากดอกเบีย้และรายไดอ้ ืน่ 108 124 15

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 2,545 2,571 1

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (670) (553) (17)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,875 2,018 8

ตน้ทนุทางการเงนิ (5) (4) (23)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,870 2,014 8

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (380) (411) 8

ก าไรส าหรบัปี 1,490 1,603 8

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,472 1,579 7

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,474 1,595 8

หนว่ย :   ลา้นบาท
ปี

ผลการด าเนินงาน 
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 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)  

 

ในปี 2564 บรษัิทฯสรา้งรายไดจ้ากการขายปุ๋ ยเคมีทัง้สิน้ 11,642 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,547 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 
28 จากปี 2563 โดยมีสามปัจจยัที่ท  าใหย้อดขายปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึน้ไดแ้ก่ ปรมิาณน า้ที่เพียงพอ ราคาพืชเศรษฐกิจที่สงูขึน้เกือบ
ทกุชนิด และความตอ้งการของลกูคา้ที่ส  ารองสนิคา้เพื่อลดผลกระทบจากราคาวตัถดุิบที่สงูขึน้ทั่วโลก 

 
 รายได้รวมจากธุรกิจอื่นๆ 

 

โดยทั่วไป รายไดจ้ากธุรกิจอื่นมาจากการจดัจ าหนา่ยสารเคมีปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชที่ใชใ้นการเกษตรและบรกิาร
คลงัเคมีอตุสาหกรรมชนิดเหลวที่ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรมทั่วไป ซึ่งรายไดจ้ากธุรกิจยอ่ยในปี 2564 เหลา่นีม้ีจ  านวน 445 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 106 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31 เมื่อเทียบกบัรายไดจ้ านวน 339 ลา้นบาท ในปี 2563  

 

3. ต้นทุนขายและบริการ 
 

ในปี 2564 ราคาวตัถดุิบที่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องส่งผลใหบ้ริษัทฯตอ้งประสบกบัตน้ทุนขายและบริการที่เพิ่มขึน้ 
2,643 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 38 เมื่อเทียบกบัปี 2563 

    
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 117 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 17 เนื่องจากบริษัทฯตอ้งการควบคมุคา่ใชจ้่าย
ในสว่นนีเ้พื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาวตัถดุิบรวมถึงจ ากดัการจดักิจกรรมในพืน้ท่ีในช่วงการแพรร่ะบาดโควิด 19  
 

5. การวิเคราะหค์วามสามารถในการหาก าไร  

 

 
 

แมว้า่รายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิ่มขึน้ แตด่ว้ยราคาวตัถดุิบที่อยูใ่นช่วงขาขึน้และการควบคมุราคาขายปุ๋ ย
อยา่งเครง่ครดัของรฐับาลสง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ไมเ่ปลีย่นแปลงและอตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 25.8 เป็นรอ้ยละ 20.2 
เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2563 อยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้ 

 

เปลีย่นแปลง

2563 2564 %

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท) 2,437 2,447 0

ก ำไร-สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่(ลำ้นบำท) 1,472 1,579 7

ก ำไรตอ่หุน้ (บำท) 2.52 2.70 7

รายการ
ปี
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ในขณะเดียวกนัก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2564 บริษัทมีก าไร 1,579 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 เป็น
จ านวน 107 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 7 ดงันัน้ผลก าไรต่อหุน้จึงเพิ่มขึน้จาก 2.52 บาทต่อหุน้ ในปี 2563 มาเป็น 2.70 บาทตอ่
หุน้ในปี 2564  

 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม (ROA) อยใูนระดบัเดียวกนักับปีที่
ผ่านมาเพราะมลูค่าของก าไรสทุธิ สว่นของผูถื้อหุน้ และสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ในสดัสว่นที่เท่ากนัซึ่งบ่งชีเ้ห็นถึงความพยายาม
ของบริษัทฯที่ตอ้งการรกัษาความสามารถในการท าก าไรเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยท์ี่มีเพื่อ
สรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีที่สดุ 

 

 
 
 

1. ภาพรวมฐานะทางการเงนิ 
 

 
 
 
 

ลำ้นบำท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
ลำ้นบำท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 9,683 80 10,391 81 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,464            20 2,419            19 

รวมสนิทรพัย์ 12,147 100 12,810 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,040            8 1,169            9 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 341               3 326               3 

รวมหนีส้นิ 1,381 11 1,495 12 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 10,766 89 11,315 88 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 12,147          100 12,810          100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (งบกำรเงนิรวม)

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564

รายการ

การวิเคราะหส์ภาพคล่องและสถานะการเงนิ 
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2. รายละเอียดสินทรัพย ์

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 จาก 12,147 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 12,810 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดประกอบดงันี ้ 
 

 
 

 
ผลลพัธจ์ากยอดขายในปี 2564 ท าใหเ้งินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้รอ้ยละ 55 จาก 2,903 ลา้นบาท 

เป็น 4,505 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนัสถานการณข์องราคาวตัถดุิบบงัคบัใหบ้ริษัทฯตอ้ง 1) ติดตามการเก็บเงินจากลกูคา้
อย่างใกลชิ้ดซึ่งสง่ผลใหล้กูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นลดลงรอ้ยละ 41 และ 2) มีมลูค่าสินคา้คงเหลือที่เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 16  
 

 เงินลงทนุ คา่ความนิยม และการดอ้ยคา่ 

 
บรษัิทฯมีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนคือคา่สทิธิการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ซึง่บรษัิทฯไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมิน

มลูค่ายตุิธรรมส าหรบัค่าสิทธิในการใชเ้ครื่องหมายการคา้เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยล์งวันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่อง ความเห็นเก่ียวกับการบัญชีสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ตามรายงานของผู้
ประเมินอิสระเมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2565 และวนัที่ 7 มกราคม 2564  ผลของการประเมินมลูค่ายตุิธรรมค่าสิทธิดงักลา่ว ณ 
วนัที่ 4 มกราคม 2565 และวนัที่ 2 มกราคม 2564 ตามล าดบั โดยวิธี Relief from Royalty Method มีมลูค่ายตุิธรรมสงูกว่า
ราคาตามบญัชี 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดขายที่เกิดจากเครื่องหมายการคา้นีค้ิดเป็นประมาณรอ้ยละ 
90 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมดของบรษัิทฯ 

 
3. หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 1,495 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 114 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 8 จากปี 2563  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 11,315 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 549 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 5 
จากปี 2563 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 2,903                     4,505                     55

เงนิฝำกประจ ำ 4,496                     3,589                     (20)

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ 628                        373                        (41)

สนิคำ้คงเหลอื 1,654                     1,919                     16

สนิทรัพย์ 12,147                   12,810                   5

รายการ
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4. สภาพคล่องและกระแสเงนิสด  
 

ถึงแม้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพ
คลอ่งหมนุเร็วลดลงจาก 9.3 เท่า เป็น 8.9 เท่า และจาก 
7.7 เท่า เป็น 7.2 เท่าตามล าดบั แต่บริษัทฯยงัสามารถ
บริหารสภาพคล่องได้ดีเนื่องจากปริมาณสินทรัพย์
หมุนเวียนมีเพียงพอส าหรับจัดการหนีส้ินหมุนเวียน 
ดงันัน้สถานะความมั่นคงทางการเงินขององคก์รยงัคง
แข็งแรง  

 

ในสว่นของกระแสเงินสด กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้เลก็นอ้ยจาก 1,883 ลา้นบาท
ในปี 2563 เป็น 1,921 ลา้นบาทในปี 2564 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 2% เนื่องจากผลก าไรสทุธิเพิ่มขึน้  

 

ขณะเดียวกนั กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มขึน้รอ้ยละ 77 จาก 610 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 
1,078 ลา้นบาทในปี 2564 โดยสาเหตทุี่เพิ่มขึน้เป็นเพราะบรษัิทฯจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้มากขึน้จาก 1.10 บาทตอ่หุน้ใน
ปี 2563 (จดัสรรจากก าไรสทุธิปี 2562) เป็น 1.80 บาทตอ่หุน้ในปี 2564 (จดัสรรจากก าไรสทุธิปี 2563)   
 

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 เป็นจ านวน 1,875 ลา้นบาท ในขณะที่บริษัทฯไดร้บั
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุเป็นจ านวน 779 ลา้นบาทในปี 2564 การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 2,654 ลา้นบาทเป็นผลมา
จากที่บรษัิทฯไดล้ดการลงทนุในบญัชีเงินฝากประจ าอยา่งมีนยัยะส าคญั  
 
 
 
 

 
เศรษฐกิจโลกตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายที่จะกลบัมาฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งแข็งแรงเพราะถึงแมป้ระเทศพฒันาแลว้หลาย

ประเทศพยายามผ่อนปรนมาตราการตา่งๆเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจภายใตส้ถานการณโ์ควิด 19 แต่ดว้ยความไมแ่นน่อนของ
การแพรร่ะบาดสายพนัธุใ์หม่ที่อาจเกิดขึน้มีสิทธข์ดัขวางการฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกได ้ในขณะเดียวกนั
ปัญหาอุปทานคอขวดอาจส่งผลใหเ้งินเฟ้อสูงขึน้และท าใหก้ าลงัซือ้ผูบ้ริโภคลดลงในที่สุด ดังนัน้ความพรอ้มทางดา้น
สาธารณสขุรวมถึงมาตราการกระตุน้เศรษฐกิจที่มีประสทิธิภาพจะเป็นสองปัจจยัส าคญัที่ช่วยเศรษฐกิจในปี 2565  
 
 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะถูกรบกวนดว้ยผลกระทบจากไวรสัโควิด 19 สายพนัธุ์โอมิครอนซึ่ง
สง่ผลต่อความมั่นใจในการบริโภคภาคเอกชนและจ านวนนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ดว้ยเหตนุีภ้าคการสง่ออกที่ไดร้บั
การขับเคลื่อนจากความตอ้งการที่สูงขึน้ทั่วโลกและนโยบายจากภาครฐัฯที่สนบัสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็น
ฟันเฟืองส าคญัที่ช่วยพยงุเศรษฐกิจตลอดทัง้ปี  

 

แนวโน้มสถานการณท์างเศรษฐกจิและธุรกจิปี 2565 
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ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยจะเผชิญกับความทา้ทายเพราะแนวโนม้ของราคาปัจจัยการผลิตอย่างเช่น
ปุ๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลงจะกดดนัใหเ้กษตรกรลดการเพาะปลกู อย่างไรก็ตามฝนที่ถกูคาดการณว์่าจะมาเร็ วกว่าปกติอาจ
ช่วยบรรเทาผลกระทบที่กลา่วมาขา้งตน้และเรง่ช่วงเวลาเพาะปลกูของเกษตรกร ดงันัน้ความเคลื่อนไหวของปัจจยัเหลา่นี ้
จะไดร้บัการเฝา้ระวงัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นอกจากนี ้ในช่วงที่ผ่านมารฐับาลออกนโยบายอย่างจริงจงัเพื่อควบคมุราคาสินคา้ต่างๆที่มีราคาสงูขึน้เพื่อช่วย
ประคบัประคองค่าใชจ้่ายของประชาชน ดงันัน้ภายใตส้ถานการณท์ี่รฐับาลควบคุมราคาขายของบริษัทฯอย่างเขม้งวด
ในช่วงที่ค่าใชจ้่ายในการผลิตสงูจากราคาวตัถดุิบที่ยงัแพงอยูจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรขององคก์ร 
ขณะเดียวกนัการแข่งขนัในตลาดปุ๋ ยเคมีจะเป็นตวัก าหนดทิศทางการขายและการตลาด ดว้ยเหตุนีผู้บ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
วิเคราะหส์ถานการณต์่างๆอย่างสม ่าเสมอเพื่อหาวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและช่วยใหบ้ริษัทฯสามารถแข่งขนัใน
ตลาดได ้   

  
 


